
  مو يقدم له وسادة . ... الشيخ :

  أبو ليلى : اهللا يبارك فيك يا شيخ .

  أما هذه رأسي موضوعة ولذلك فهذا إكرام خصصت به دوننا . الشيخ :

  يف الدينا وآالخرة . أبو ليلى : بارك اهللا فيك يا شيخ أكرمك اهللا

نعود إىل ما كنا نتحدث فيه عن حديث الرسول عليه الصالة والسالم أنه ى الرجل أن جيلس يف الظل  الشيخ :

والشمس فإما أن جيلس يف الظل وإما أن جيلس يف الشمس فإذا كان اإلنسان جالسا يف مكان ظليل مثال مث 

 الشمس فهذا ى عنه الرسول عليه الصالة والسالم ومن أجل انقسم األمر إىل قسمني نصفه يف الظل ونصفه يف

  ذلك قلنا ما قلنا آنفا . اآلن شو باقي عندك أسئلة !

  نعود ملوضوع الركعتني بعد الوتر ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

كان ما أنا أذكر أّين يف إحدى املناسبات سألتك عن مدى قوما مبعىن وجوب أدائهم يعين ,فقصدي   السائل :

  مدى وجوما فهمت أن هدول مثلهم مثل الوتر يف الوجوب ؟

  وحنن نقول بوجوب الوتر ! الشيخ :

  ال . بنفس الدرجة من الوجوب ال ما نقول املوضوع واجب زي . السائل :

  إذا برتيد اسحب لفظة الوجوب ! الشيخ :

  يا سيدي يشملها الوجوب مدى ؟ السائل :

كام فيها فرض , فيها واجب على من يفرق بني الفرض و الواجب والصحيح أنه أنت بتعرف أن األح الشيخ :

ال واجب إذا مبعىن الفرض وسواء علينا قلنا فرض أو قلنا واجب احلكم واحد ، مث يتلوا الفرض أو الواجب السنة 

ة ، سنة مؤّكدة ، ، وال يوجد بالنسبة للصلوات يف كل يوم وليلة فرض إال الصلوات اخلمس أما الوتر فسّنة مؤّكد

لكن الركعتني هدول كنا حنن وال يزال هذا مطبوعا يف صفة الصالة أّن هذه كانت من خصوصيات الرسول عليه 

، لكن بعد ذلك وجدنا حديثا  ( اجعلوا آخر صالتكم بالليل وترا )الصالة والسالم ملاذا ؟ هلذا احلديث 

ح لعامة الناس أن يصلي هاتني الركعتني بعد الوتر فهي على اجلواز يشعرنا بأّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسلم أبا 

  والوتر على السنية .

  إذا مش بنفس قوة الوتر ، يعين الوتر يصلى كل ليلة ، هدول مو شرط . السائل :

  يصليهم كل ليلة لكن ال مانع من صالما . الشيخ :



  يعين لو صالمها كل ليلة فهذا فضل . السائل :

  م .نع الشيخ :

  على السنة بعد اجلمعة عدد ركعات أربع أم اثنتني وهل هناك دعاء أو آيات معينة ؟ السائل :

السنة البعدية ، خمري فيها اإلنسان بعد اجلمعة بني ركعتني وبني أربع و التفصيل الذي يذكره بعضهم أنه  الشيخ :

ل ال أصل له لكن عموما صالة النوافل يف إذا صّلى أربعا يف املسجد وإذا صّلى ركعتني يف البيت هذا الّتفصي

البيت أفضل من صالا يف املسجد ، فإذا كان املصلي للجمعة أراد أن يسلك السبيل األفضل يف صالة ما بعد 

اجلمعة ركعتني أو أربع ففي البيت وإن أراد أن يصلي على سبيل اجلواز ففي املسجد أما هذا التفريق بني ركعتني 

   املسجد فهذا ال أصل له يف السنة .يف البيت وأربعة يف

  يعين األربعة وارد واالثنتني وارد ؟ السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  السائل:  وميكن كالمها .

سؤال أخري هو يسأل عن االعتكاف و أين ؟ فطبعا هذا مفصل يف الكتاب ، أن االعتكاف يف  السائل :

  املساجد الثالثة و ال اعتكاف يف غريها ؟

  أي نعم . الشيخ :

شيخنا بالنسبة لصوم يوم عرفة إذا وافق يوم عرفة يوم اجلمعة زي ما حصل السنة فنحن نصوم اخلميس  السائل :

حىت ال نفرد اجلمعة فهل جيوز للحائض اليت تطهر يوم اخلميس أو املسافر اّلذي يعود يوم اخلميس أنه يفرد عرفة 

  يوم اجلمعة ؟

  ض ؟ال . هل صيام يوم عرفة فر  الشيخ :

  ال . السائل :

  طيب ، و هل جيوز إفراد يوم اجلمعة بصيام ؟ الشيخ :

  ال . السائل :

  فإذا إذا تعارض حاضر ومبيح قّدم احلاضر على املبيح فإذا اجلواب ال جيوز . الشيخ :

هن يف مسألة احلليب : شيخنا كنتم ذكرمت لنا يف الّرحلة اّليت خرجنا فيها قبل فرتة حول قضية استثناء انقدح يف الذ

السبت ملن جهل مثال احلكم فأفطر اخلميس وجاء اجلمعة فتوجبون عليه صيام السبت فيخرج عن االستحباب 

حينئذ أال ميكن أن تتوسع دائرة اجلهل مبثل هذا احلائض ؟ إذ هذا األمر ليس بيدها أو يعين شيء من هذا ما 



  أدري ؟

فراد فإذا وقع اإلفراد وقع النهي ، أما هيك ذكرنا يومئذ خاطرة ال . هو األصل اإلفراد فقط النهي عن اإل الشيخ :

  قد توقى وقد تضعف .

  احلليب : يعين لسى .

  لسى نعم . الشيخ :

  احلليب : جزاكم اهللا خريا .

  وإياك غريه ؟ الشيخ :

ن ملا يكون يف شيخنا بالنسبة لزكاة احلبوب زي القمح مثال حنن نعرف أنه يف البعل عشرة يف املائة اآل السائل :

بعض احلبوب أصبح التنب الناتج عن هذا الزرع قيمته أكثر من قيمة القمح هل فيه زكاة يف األشياء األخرى اّليت 

  تنتج ؟

  كاخلضر اليت فائدا املادية أكثر من القمح هي عليها زكاة ؟  الشيخ :

  ال . السائل :

  ذا الباب أصاب املسلمني ما أصاب اليهود والنصارى .إذا اجلواب ال ، يعين استعمال الرأي إذا فتح ه الشيخ :

شيخنا إذا رجل داين رجال مخسة آالف دينار على أن يسدده كل شهر مائتني دينار هل على الرجل  السائل :

  اللي بداين عليه زكاة يف هذا املال ؟ 

يفي له املدين فيجب عليه أن هذا سئلنا عنه مرارا وتكرارا إذا كان هذا الدين الدائن مل ييئس من أن  الشيخ :

  خيرج الزكاة .

  يفي املدين أوال بأول ؟ السائل :

افهم اجلواب ، هذا سؤالك فعليك أنت تفهم اجلواب لكن يبدو أن املسألة حتتاج إىل تفصيل الدين عند  الشيخ :

ائن إن كان العلماء قسمان يسمى أحدمها دين حي و اآلخر ميت هذا الدين مخسة آالف اللي أنت ذكرته الد

يضعها الناس يف غري موضعها أنه هذا ملا دخل شو قال بنكرر هذا ذكرين بقول الناس  ...يأمل بوفاء املدين 

  الزيادة زيادة اخلري خري .

  زيادة اخلري خري .    السائل :

ها والفرق زيادة اخلري خري ،لكن هم يضعوا يف غري موضعها أما أنت واحلمد هللا فقد وضعتها يف موضع الشيخ :

زيادة اخلري خري إذا وافق الشرع لكن زيادة اخلري خري اعتداء على الشرع و استدراك على الشرع فهذا ليس من 



اخلري بسبيل ، فاآلن إذا دخل أحدكم الس فليسّلم وإذا خرج فليسلم فليست األوىل بأحق من األخرى أنت 

ا دخل أحدكم المجلس فليسلم وإذا خرج ( إذآنفا خرجت مسّلما مث دخلت أآلن فطبقت احلديث ، 

، ولكن ليس كذلك الرجل يدخل وبعض إخواننا الشباب آنفا الحظت عليهم و ال أعتب عليهم  فليسلم )

ولكن هكذا وجهوا من كبارهم ، السالم عليكم ، السالم عليكم على عدد اجلالسني سالم هذا ليس من هذا 

اس أنه إذا دخل أحدهم الس أن يقول السالم عليكم مش يسلم كل القبيل ألّن الّرسول عليه السالم علم الن

  جالس سالما هذه من بدع آخر الزمان .

  زيادة اخلري خري . السائل :

أي نعم ، فإذا الّدين قسمان حي وميت وضح لك أظن شو معىن حي وميت إذا هذا املدين اللي اتفق  الشيخ :

ار هذا الدائن إن كان يأمل بالوفاء فيجب عليه الزكاة وإن كان يئس من معه الدائن أنّه كل شهر يوفيه مائتني دين

الوفاء صار الدين هذا يف حكم امليت فليس عليه زكاة إال إذا ربنا أحيا له هذا الدين فيما بعد فحينئذ ميشي 

  احلكم األول ، واضح ؟

  نعم . السائل :

  إن شاء اهللا . الشيخ :

وية إذا كان هذا املدين توفاه اهللا و ورثته يقولوا احنا بدنا نسدد لكم هذا شيخنا فيه تعقيب بسيط ش السائل :

  الدين .

  نفس اجلواب أخي نفس اجلواب . الشيخ :

  . ...بيكون الزكاة استاذنا من يوم أعطاه الدين أم من  السائل :

  كل سنة بسنتها .  الشيخ :

  اهللا جيزيك اخلري . السائل :

  اهللا حيفظك . الشيخ :

شيخنا أحد الشباب ما أدري لعّله سألك أمس أو أراد أن يسأل إذا نسي التسمية للوضوء مثال وصل  : السائل

  عند رجليه مث تذكر أنه مل يسم فماذا عليه ؟

  يسّمي حني يتذكر وما سألين أمس سائل  الشيخ :

  ما سأل . السائل :

  رمبا مل يتيسر له . الشيخ :



  إطالقا ؟سائل آخر : توضأ ومل يسم مطلقا نسي 

  ال مؤاخذة إن شاء اهللا بشرط واحد أن يكون ديدنه التسمية ، أما إذا كان مهمال فأمره يف خطر . الشيخ :

  شيخنا ما هو الوارد يف قتل احليات عموما أو عدم قتلها ؟ السائل :

ن هو فقط التفريق بني حية حيتمل أن تكون من سكان البيوت أي من اجلان ، ومن أن تكون م الشيخ :

املؤذيات ، ففي احلال تنذر ثالث مرات إذا رؤيت يف الدار وتذكر بعهد سليمان عليه السالم فإن استمرت على 

اخلروج فهذا االستمرار دليل أا ليست من اجلان فتقتل وإال قتلها قبل إنذارها ثالثا قد يعرض القاتل للموت 

ذلك جاء هذا التشريع احلكيم تقول الّرواية وهذا ماوقع يف عهد الرسول عليه الصالة والسالم ومن أجل 

الصحيحة أن شابا من األنصار تزوج بفتاة مث خرج من داره لقضاء بعض مصاحله فلما رجع وإذا العروس على 

باب الدار فأخذته غرية املؤمن الشاب وسحب السهم يريد أن يطعنها فيه قالت له رويدك انظر ما يف الدار 

مكورة على نفسها فما كان منه إال أن طعنها فاضطربت و ماتت ومات الشاب فدخل فإذا هناك حية ضخمة 

( إن بالمدينة قوما من معها حىت قالوا ال ندري أيهما كان أسرع موتا من اآلخر و هنا قال الرسول عليه السالم 

ن أجل درأ مثل أو كما قال عليه الصالة والسالم م الجن مسلمين فإذا رأيتم شيئا من الجان فأنذروهم ثالثا )

  هذه الفجأة اليت فجئ ا ذلك الشاب .

  ...بالنسة لإلنذار يكون ثالثا بنفس  السائل :

ال ثالث مرات تطلع ، طلعت أول مرة أنذرت مث خرجت مرة ثانية فانذرت مث الثالثة فأنذرت هذه  الشيخ :

  ثالث مرات .

  يعين خترج وإذا عادت تنذرها مرة أخرى . السائل :

  يف .ك  الشيخ :

  كيف بتكون عملية اإلنذار ؟  السائل :

كالم عادي كما لو كان شخص يفهمك ، ألا إن كانت حيوانا مؤذيا ال تفهم عليك ، وإن كان    الشيخ :

هذا هو السر يف اختاذ هذه الوسيلة ألا إذا كانت جنا متشبها  ...جانّا فاجلن يسمعون ويفهمون إىل آخره 

فهمه وتعرف بأن وراء اإلنذار إذا أصرت على املخالفة أا ستقتل فهي ستتجاوب باحلية فهي تسمع الكالم وت

مع اإلنذار وسوف ال تعود إىل الدار أما إن كانت من اآلفات فهي حيوان ال تسمع و ال تفهم فهذا هو يعين  

  كأن إنسان أمامك تكلمه فهو يفهمك وهذه احلية إن كانت جنا فهي أيضا تفهمك هذا هو السر .

  بالنسبة للحيات اللي ما هي من حيات الرب يعين فيه أمر بقتلها أو قتلها أو مل يقتلها اإلنسان ؟    سائل :ال



ال ما فيه مانع لقد جاء يف احلديث الّصحيح أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يف حجة الوداع كانوا يف غار  الشيخ :

وا ّمهوا بقتلها أو ال ما عاد أذكر ولكن الذي أذكره بأّن الّنّيب من الغريان هناك فخرجت حّية ما عاد أذكر إذا كان

، فليس هناك أمر بالقتل إّال إذا كان خيشى  ( كفيتم شرها وكفيت شركم )صلى اهللا عليه وسلم قد قال هلم 

  منها أو منه الضرر .

ّصيد نشوف حّية ماشية يف حال إذا اإلنسان قتل احلية و هو ال خيشى ضررها يعين يف الّرب مثال نطلع لل السائل :

  سبيلها يف هذا الّرب نقتلها اعتقاد أنه فيه فضل ؟

طبعا هذا هو الفرق بني احلّية يف الدار وبني احلية خارج الدار يعين هذه ال جيوز قتلها إال بعد اإلنذار  الشيخ :

  ومعىن هذا أنه خارج الدار جيوز قتلها . 

  مد قال العتقادنا أن هناك فضال يف قتلها ؟احلليب : شيخنا فيه كلمة مع األخ حم

  ال . الفضل جاء يف قتل الوزغ . الشيخ :

  بس . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  اخلمس اللي تقتل فيها حديث ؟  السائل :

نعم . هذا التجويز للمحرم ما ال جيوز له من قتل بعض احلشرات احملرم  ال جيوز له الصيد احلالل لكن  الشيخ :

  الشارع دفعا لشر هذه اآلفات قتل احلية و الغراب األسود و الفأر وإيش كمان ؟ جوز له

  احلدأة . السائل :

  احلدأة . الشيخ :

  و الكلب العقور . السائل :

  الكلب العقور ، نعم . كيف ؟ الشيخ :

  . ...ما فيش مخسة مأمور بقتلها ؟ الّشيء املأمور بقتله  السائل :

فيه جتويز حنن نقول هذا حمرم حيرم عليه قتل شيء حىت الصيد احلالل لكن إذا رأى شيئا ما فيه أمر أخي  الشيخ :

  من هذه األشياء فقتلها و لو كان حمرما فهو جائز .

  أبو بريس بنفس احلكم ؟ السائل :

  ليس بنفس احلكم . الشيخ :

  أكثر من هكذا ؟ السائل :



  ليس من املستثنيات بالنسبة للمحرم . الشيخ :

  بالنسبة للفضل يف قتله ؟  ل :السائ

  . ...هو سبق  الشيخ :

  ، شيخنا وارد ؟ ما مها األسودان ؟ ( اقتلوا األسودين )حديث  السائل :

أي نعم ، هذا وارد ، األسودان هي احلية هلا صورة أنا ما رأيتها لكن بقولوا أنه يف نقط سود فوق رأسها  الشيخ :

  تعرف شيئا من وصفها ؟

  تسميتها يف احلديث ذو الطفيتني .احلليب : جاء 

  نعم ذو الطفيتني ، فهذه احلية و األسودان هو الكلب األسود العقور . الشيخ :

فهذه شيخنا األمر أحيانا يكون  " زيادة اخلري خري "احلليب : شيخنا على ذكر مسألة تفّضلتم ا قبل قليل قضّية 

ثال كثريا من الناس ترد عليهم إشكاالت يقول لك حنن اآلن بني إفراط وتفريط ال بد من ضوابط حبذا لو نسمع م

يعين بني األذانني ليش ما نصلي يوم اجلمعة مع أننا حنن نقول هلم  قبل األذان لكم أن تصلوا ما شئتم لكن أنتم 

تعبدا  ملاذا ختصصون هذا فيعين ضوابط حىت بقية اإلخوان يعين مىت جيوز التعبد بتوسع و مىت جيوز التقيد مبا ورد

  وحتديدا وجزاكم اهللا خريا .

املسألة هذه معروفة واحلمد هللا وهي ال خترج عما جاء يف الشرع . املفروض يف املسلم علما ليس كل ما   الشيخ :

كان مفروضا يكون واقعا لكن املسلم جيب أن يكون واقعه أنه ينسجم دائما وأبدا مع أحكام الشريعة سواء ما  

ن منها يا واألوامر والنواهي كما تعلمون مجيعا إن شاء اهللا فهي تنقسم إىل أقسام األوامر كان منها أمرا أو ما كا

منها ما هو يف حدود الفرضية ومنها ما هو يف حدود السنية والنواهي منها ما هو من قسم احملرمات ومنها ما هو 

و املستحب أو السنة أن فاعله أو من قسم املكروهات فكما أن األمر الذي هو قسيم القسم األول يف الفرض وه

فاعلها يثاب على فعله وال يعاقب على تركه كذلك القسيم الثاين للمنهي عنه قلنا القسم األول حمرم و الثاين 

مكروه هذ املكروه إذا انتهى عنه املسلم فيثاب على ذلك و إذا فعله  فال يعاقب ولكن يكون ذلك مكروها عليه 

العبادة من أّي قسم هو ؟ أهو من قسم احملرم أم هو من قسم املكروه ؟ اجلواب هو  ، فاآلن موضوع الزيادة يف

( كل بدعة ضاللة وكل من القسم احملرم ذلك ألمور كثرية وأمهها اآلن يف هذه اللحظة قوله عليه الصالة والسالم 

يقتضي أّن ارتكاب البدعة ليس  فهذا الوعيد املتعلق بالقائم عليه البدعة أو فيه البدعة بالنار ضاللة في النار )

من األمور املكروهة كراهة تنزيهية وإمنا هو من املكروه كما يقول علماء احلنفية كراهة حترميية وعلى ذلك فالعبادات 

املوجودة يف اإلسالم إما أن تكون مقيدة أو أن تكون مطلقة فما كان من العبادات من القسم األول أي مقيدا 



" الزايد أخو الناقص ى هذا القيد وهنا يقال ما تقوله العامة يف بعض البالد ، وهي كلمة حق فال جيوز الزيادة عل

" الزايد أخو ، مبعىن أن الرجل لو صلى صالة الفجر ثالث ركعات كصالة املغرب صدق عليه قوله هذه الكلمة  "

اقص فكل من املثالني صالته كما أن العكس كذلك لو أنه صلى املغرب ركعتني أيضا الزايد أخو الن  الناقص "

هذا يف  " الزايد أخو الناقص "باطلة من صلى الفجر ثالثا فصالته باطلة ومن صلى املغرب ركعتني فصالته باطلة 

العبادات املقيدة ولكن مما جيب التنبيه عليه أنه ال فرق بني ما كان من العبادات مقيدا يف الفرائض وما كان منها 

حبثنا ال يزال قائما يف العبادة املقيدة حنن ضربنا مثال آنفا ركعيت فريضة الفجر فقلنا إذا مقيدا يف النوافل ألن 

صالها ثالثا مل تقبل صالته ألنه خالف الشريعة املقيدة اآلن نتكلم عن النافلة اليت بني يدي هذه الفريضة ومها 

( ركعتا الفجر خير من الدنيا و ما فيها م سنة الفجر ركعتان هاتان الركعتان اللتان قال فيها عليه الصالة والسال

، لو قال اإلنسان كما قلنا يف أول هذا الكالم يا أخي زيادة اخلري خري أنا أصّلي بدل ركعتني أربعا مش ثالثا  )

فهل هذا من اخلري ؟ اجلواب ال . ملاذا ؟ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قضى حياته املباركة كلها وهو حيافظ على 

 الركعتني ال ينقص منهما وال يزيد عليهما فكان فعله صّلى اهللا عليه وسلم الذي استمّر عليه دليال عملّيا هاتني

على أنّه الزايد أخو الناقص فكما أنه ال جيوز تصلي ركعيت الفجر ركعة كذلك ال جيوز أن تصليهما ثالثا أو أربعا 

ال يسبق إىل ذهن أحد السامعني أّن البحث السابق خاص فالزايد أخو الناقص فهذا مثال يف النافلة ذكرته لكي 

يف الفرائض فيقول بعضهم يا أخي هذا يف الفرض وقد قيل هذ مرارا وتكرار , أّما النافلة فاألمر فيها واسع وينزع 

، لكن هذا  ( الصالة خير موضوع فمن شاء فليستكثر )بعضهم يف هذه املسألة إىل قوله عليه الّصالة والّسالم 

ّله فيما سيأيت البحث فيه يف العبادات املطلقة أّما يف العبادة املقيدة سواء كانت فريضة أو كانت نافلة فها أنتم حم

اآلن أمام فرض الفجر و سنة الفجر فكما أنه ال جيوز الزيادة على فرض الفجر كذلك ال جيوز الزيادة على سنة 

ني الّصالتني ركعتني ركعتني ، فالتفريق إذا يف موضوع الزيادة الفجر والدليل مثابرة الرسول عليه السالم على هات

  بني الفريضة والنافلة تفريق خمالف للشرع  .

ولعله من املفيد ومن باب رمي عصفورين حبجر واحد وعندنا صيادين أن نقول يدخل يف هذا  ... الشيخ :

نكم تسمعون كثريا خالفا طويال فناس املوضوع متاما صالة قيام الليل وخباصة صالة القيام يف رمضان حيث أ

يقولون السنة إحدى عشرة ركعة و ناس يقولون ال . ثالث وعشرين ركعة , وناس يف بالد أخرى يوصلوها رمبا 

تفوق الثالثني خاصة يف احلرم املكي بيصلوا صالتني فرتى صالة القيام يف كل األيام و خباصة يف ليايل رمضان هل 

أم من النافلة املقيدة كما ضربنا مثال آنفا يف سنة الفجر القبلية ؟ اجلواب هو نفس اجلواب هي من النافلة املطلقة 

الذي قلناه عن سنة الفجر ونفس الّدليل كما أّن الّنيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم استمّر طيلة حياته يصّلي سّنة 



ة ألنّه سيأيت شيء خيتلف سّنة القيام عن الفجر ركعتني كذلك استمّر طيلة حياته ال أقول يصّلي إحدى عشرة ركع

سّنة الوتر وإّمنا أقول استمّر الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم طيلة حياته املباركة ال يزيد على اإلحدى عشرة ركعة الّدليل 

ب اّلذي نزعنا إليه ومتّسكنا به يف عدم شرعية أو جواز الزيادة على ركعيت سّنة الفجر هو نفس هذا الدليل ينسح

على عدم جواز الزّيادة على إحدى عشرة ركعة يف القيام يف كّل ليلة وخباصة منها يف رمضان قلت مل أقل يف أّن 

النيب صلى اهللا عليه وسلم استمر يصّلي طيلة حياته إحدى عشرة ركعة ألنين لو قلت ذلك مل جيز لنا أن نصلي 

وز أن نصلي ركعتني ركعة ؟ اجلواب ال . فلو أننا قلنا الوتر إال إحدى عشرة ركعة كما قلنا يف ركعيت الفجر هل جي

إن الرسول عليه السالم استمر يصلي الوتر إحدى عشرة ركعة لوجدنا مشكلة مع أنفسنا قبل أن نوجدها مع 

 غرينا ما قلت هذا ألين متذكر أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم وصل به األمر إىل أن يصلي أوال صالة الوتر إىل

سبع ركعات ويف بعض الروايات ثالثا أيضا ولكن يبدو أن هذه الثالث هي بعد األربع فإذا جيوز لنا أن ننقص من 

 ( الوتر ركعة آخر الليل )إحدى عشرة إىل أقّل حىت مما صلى الرسول عليه السالم من السبع وقال يف احلديث 

دكم الصبح فليوتر بركعة فإنها توتر له ما قد ( صالة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحوقال يف احلديث اآلخر 

، يضاف إىل ذلك أنه ثبت عن بعض السلف أنه صلى الوتر ركعة أحدهم شاهد معاوية ابن أيب سفيان  صلى )

رضي اهللا تعاىل عنه صلى الوتر ركعة وقيل البن عباس إن فالنا ما صلى الوتر إال ركعة قال ما حاد عن السنة أي 

ة مث أنت تزيد إىل أن تصل إىل أكثر عدد صاله الرسول عليه السالم أال وهو إحدى عشرة ركعة إن الوتر أقله ركع

هذا هو الكالم فيما كان من العبادات فرضا أو نافلة من العبادات املقيدة اليت قيدها الرسول عليه السالم بفعله  

  كما ذكرنا وبقوله من باب أوىل .

ما تكون صحيحة فذلك يكون يف العبادات املطلقة اليت جاءت يف السنة أما زيادة اخلري خري حين ... الشيخ :

مطلقة قوال و فعال أو قوال دون فعل و لكن جرى عمل الّسلف الّصاحل على هذا اإلطالق أما إذا جاءت العبادة 

ال جيوز األخذ مطلقة أو البيان القويل مطلقا من الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم مث ثبت تقييده من فعل السلف أيضا 

  بذاك النص املطلق فإذا ما كان من النوافل مطلقة ومل يقيده الرسول عليه السالم فنحن نطلقه وال نقيده .

املثال الذي ذكره آنفا األخ أبو احلارث هو مثال صاحل نعلم مجيعا قول الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم يف  ... الشيخ :

( من راح في الّساعة األولى لرواح إىل صالة اجلمعة قوله عليه السالم احلّض على الّتبكري يف الذهاب ويف ا

فكأنما قّدم بدنة ومن راح في الّساعة الثّانية فكأنّما قّدم بقرة ومن راح في الساعة الثّالثة فكأنّما قّرب كبشا 

، مث  بيضة ) ومن راح في الّساعة الرابعة فكأنما قّرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قّرب

( من غّسل واغتسل وبّكر وابتكر ثّم دنا قال يف احلديث اآلخر اّلذي يقول الّرسول عليه الّصالة والّسالم فيه 



، إذا ما بدا له تصلي ركعتني  من اإلمام فصّلى ما كتب اهللا له ، غفر اهللا له ما بينه وبين الجمعة التي تليها )

حرج من ذلك هلذا اإلطالق الذي أطلقه الّرسول عليه الّسالم أّوال مث جلريان أربعا ستا مثانية عشرا ال بأس و ال 

العمل على هذا اإلطالق من السلف الصاحل ثانيا فبعضهم كان يصلي ركعتني على األقل حتية املسجد وجيلس 

اجلمعة وبعضهم يصلي أربعا ستا مثانيا ، وهنا خيطئ بعض الناس حينما حيتجون على شرعية ما يسمونه بسنة 

القبلية مبثل هذه اآلثار اليت أشرنا إىل بعضها منقولة عن السلف بيقول لك يا أخي هؤالء يصلون ، نقول نعم 

هؤالء يصلون صالة مطلقة أوال ومل يصّل ركعتني أو أربعا مقيدة ، وثانيا مل يصلوها بني أذانني ألنه مل يكن يومئذ 

يصعد الّنّيب عليه الّصالة والّسالم على املنرب و يأخذ بالل باألذان إال أذانا واحدا وهو األذان الذي كان حينما 

فكانوا يصلون ما بدا هلم حىت إذا صعد اإلمام املنرب أمسكوا وانتهوا فهذا املثال ومثله كثري وكثري جدا مثال الزكاة 

صدقة النافلة فأنت كلما املطلقة والزكاة املقيدة , فهناك زكاة ال بد من إخراجها بنصاب وبنسب حمددة ، لكن ال

تصّدقت وأكثرت من الّصدقات فذلك خري لك و أبقى ، إذا ال ينبغي أن يلتبس األمر وأن خيتلط على املسلم 

ويف العبادة املطلقة  " الزائد أخو الناقص "العبادة املقيدة بالعبادة املطلقة ففي العبادة املقيدة يقال ما يقوله العامة 

  . ...هذا ما يبدو لنا ذكره يف هذه املسألة  زيادة اخلري خري " "يقال ما يقول العامة 

بالّنسبة إلنشاء املرافق مع املسجد مثل املتوضأ ومصلى النساء ودار للقرآن و املصاريف هذه كلها ، هل  السائل :

  يشرع مثل هذه املرافق مع املسجد ؟

   ...يض يف البيوت حيث مل تكن من قبل إذا مل ختالف السنة يشرع من ذلك من مثل بناء املراح الشيخ :

  . ...دار للقرآن مثال  السائل :

  اجلواب عن  كل ما سألت اجلواز إال إذا كان هناك خمالفة للشريعة . الشيخ :

  مثل كيف خمالفة ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

  يعين مثال كيف ؟ السائل :

  اذ دار القرآن مربطا !لعّل صاحب الّدار أدرى مبا فيها ! يعين مثال اختّ  الشيخ :

  مربط شلون . السائل :

  افهمها أنت , يعين مأوى للعجزة ، يعين خيرج عن الغاية اليت بين هذا واضح ؟ الشيخ :

  واضح . السائل :

  فلعل حنن نتلقى منك بعض التفصيالت نستعني ا على التفّقه يف الّدين ! الشيخ :



  غالبا تستعمل يف غري طاعة اهللا . واهللا أنا اللي شايف أستاذ أا السائل :

  آه ، شوف شلون صدق من قال صاحب الّدار أدرى مبا فيها ؟  الشيخ :

  خربة ستة عشر سنة يف الوضع . السائل :

فهل مسلمون هذا العصر أتقى من  ...بعدين مصلى الّنساء هذا . الرسول عليه الصالة والسالم ،  السائل :

  أصحاب النيب عليه السالم ؟

  يعين ماذا تعين أنت مبصلى الّنساء ؟ شيخ :ال

يعين هل املكان هذا املسجد اللي بيصلوا فيه ويسموه مصلى الّنساء هم مسجد بيعملوه منفصل عن  السائل :

  مصلى الرجال ، مع أنه ثابت يف السنة أن الرسول عليه الصالة والسالم كان يقدم الرجال ويؤخر النساء !

يف كثري من االس أن وضع الستارة بني الرجال والنساء هذا طبعا خالف الّسنة , وحنن هذا ذكرنا  الشيخ :

والّداعي إليه خمالفة السنة ، وهذا مثال صاحل يتعلق مبوضوع املصاحل املرسلة ، اليت نشرح فيها ونقول أنه ليس كل 

أن هذه الوسيلة اليت حدثت  وسيلة حتقق هدفا شرعيا جيوز استعماهلا ألنه ال بد من التفصيل من ذاك التفصيل

وحققت مصلحة شرعّية حيب أن ننظر هل كان الّدافع والباعث على إخراجها إىل حّيز الوجود هو تقصري 

املسلمني يف القيام ببعض أحكام الدين أم ال ؟ فإن كان األول مل تكن وسيلة مشروعة وإن كانت األخرى فهي 

تقول ؟ ألن كثريا من النساء خيرجن من بيون غري متجلببات جائزة ، اآلن ملاذا وجدت هذه املصليات كما 

باجللباب الشرعي مث يدخلن املسجد و يصّلني كذلك ، وقد تّتخذ بعضهّن من اجلالبيب واأللبسة حيث إذا 

دخلت يف الصالة تكون يعين متسرتة الستار الشرعي لكن مع ذلك هذا أيضا ال جيوز لكن هذا نرتكه اآلن جانبا 

ل الناس على وضع هذه احلجب من اجلدر من اإلمسنت يفصل مصّلى النساء عن الرجال هو لكي ال فالذي مح

تقع أنظار وأبصار الرجال على النساء فما هو احملضور من وقوع أبصار الرجال على النساء واحلالة هذه نقول 

صّلى لسن متحّجبات احلجاب احملضور أن أبصار الرجال ستقع على ما ال جيوز النظر إليه ألّن النساء يف امل

الشرعي أما لو كّن متجلببات اجللباب الّشرعي فوقع بصر الّرجال على الّنساء وخباّصة هن يف اخللف فسوف ال 

يقع بصر الرجال على حمّرم ألّن املفروض أّن هذه النسوة الاليت حضرن املسجد هّن على صورتني فضلى وجائزة ، 

ات ال يظهر منهّن شيء إطالقا ال الوجه وال الكفني أي إما متنقبات على الفضلى أن يكّن متجلببات متحجب

الطريقة املعروفة قدميا أو متربقعات بالربقع املعروف اليوم مث هن متقفزات فال يرى منهن شيء فهذا هو األفضل 

 باإلضافة إىل والصورة األخرى أن تكون هذه النسوة ال يظهر منهن شيء أبدا إال قرص الوجه وإّال الكفني ، مث

ذلك يكون لباسهن ليس زينة يف نفسه وال حيّجم عضوا من أعضائهن فحينئذ إذا وقع بصر الرجل على بعضهّن 



  فسوف ال يرى حمرما .

(( وقل ألن اهللا عّز وجل و أرجو االنتباه هلذه املسألة ألنين قلما أتعرض هلا ألن اهللا عز وجل حينما قال  الشيخ :

(( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن  )) ...أبصارهم ويحفظوا فروجهم للمؤمنين يغضوا من 

هذه من  (( يغضضن من أبصارهن )) (( يغضوا من أبصارهم )) (( من ))، فالسر من قوله  )) ...فروجهن 

ما اليت يسميها علماء اللغة تبعيضية أي اصرف بصرك إذا وقع على ما حيرم عليك أن تنظر إليه أما الوجه أ

الكفان فال حيرم على الرجل أن ينظر إىل شيء من ذلك الوجه أو الكفني طبعا نظرة كما يقال بريئة أما إذا كانت 

نظرة مقصود فيها قضاء الشهوة هذا طبعا له حكم آخر معروف ، هذا يقابل باحلكم املقابل من النساء فال جيوز 

  . ...الرجل اجلواب نعم ، لكن بالشرط نفسه للنساء أن ينظرن إىل وجه الرجل بل وإىل أكثر من وجه 

  الّسالم عليكم و رمحة اهللا و بركاته . السائل :

و عليكم الّسالم و رمحة اهللا و بركاته , فاملرأة إذا نظرت إىل الرجل يف غري عورته فهو جائز بالشرط  الشيخ :

عورة منها وليس ذلك إال الوجه و  السابق اعكس تصب ، الرجل إذا نظر إىل املرأة األجنبية عنه إىل ما ليس

الكفني هو جيوز لكن بالشرط السابق ، مش سيصيب ما أصاب ذلك احملدث حضر حلقة العلم والشيخ حيدث 

حبديث وعلى طريقتهم القدمية يذكر الّسند يقول الشيخ احملدث حدثين فالن قال حّدثين فالن قال مسعت فالنا 

 صلى اهللا عليه وسلم وإذا رجل يدخل الس الرجل الداخل رجل يقول حدثين إىل آخره قال قال رسول اهللا

صاحل لكن احللقة طالب علم يسمعون الشيخ شو بيحدث يسجلون ، بيجسلوا السند واحلديث معا اللي شو 

سجلوه سجلوه السند حدثين فالن قال حدثين فالن إىل آخره ملا دخل الداخل وكان رجال صاحلا عليه نور 

م يف الليل والشيخ احملدث يعرفه فقال كلمة من عنده لكن الطلبة سجلوه متام اإلسناد الذي كان الصالح والقيا

، فسجل هذا حديثا مع السند وشاع بني الناس  " من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالنهار "حدثهم به قال 

ع يف خطإ بدون قصد والسند ما فيه كذاب وما فيه وّضاع لكن وقع خطأ بدون قصد فأخشى أن صاحبنا يق

يسمع أنه بيجوز النظر يا أخي من الرجل للمرأة لكن ما مسع الّشرط الّسابق الشرط أن تكون النظرة إيش بريئة 

  فسواء نظر الّرجل إىل املرأة إىل غري عورا برباءة أو نظرت املرأة إىل غري عورة الرجل برباءة فكالمها جائز .

ة وكن النسوة يف املسجد متجلببات على األقل ال يظهر منهن إال قرص الوجه إذا عدنا إىل أصل املسأل الشيخ :

(( وقل للمؤمنين يغضوا من والكفني فوقع بصر أحد احلاضرين وهو داخل وهو خارج أي شيء يف هذا اهللا قال 

، فال حرج يف هذا لكن الذي يوصل الناس إىل  (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) أبصارهم ))

اث مثل هذه الوسائل تومها منهم أا وسيلة مشروعة ألا حتقق هدفا ، مشروعا وهي أن ال يرى الرجال إحد



النساء الذي حيمل على هذا هو أحد شيئني إما اجلهل بالسنة الصحيحة وإما التقصري يف تطبيق الشريعة اجلهل 

رجل أن ينظر إىل املرأة وجهها وكفيها  هذا موجود مع األسف حيث أن هناك علماء كثريين يرون أنه ال جيوز لل

كما أم يعكسون فهم منسجمون مع خطأهم حيث يقولون وال للمرأة جيوز هلا أن تنظر إىل وجه الرجل ، وجه 

الرجل ليس بعورة ال بالنسبة للمرأة وال بالنسبة للرجل مع ذلك قالوا ال جيوز للمرأة أن تنظر إىل وجه الرجل فقلنا 

يف ميكن تصور حياة إسالمية اجتماعية من امرأة مثال حتضر املسجد حتضر الدرس , حتضر حنن سبحان اهللا ك

خطبة اجلمعة , كيف بدها تكون هكذا مطرقة ببصرها ال ميكن أن تنظر إىل هذا اخلطيب أو إىل املدرس ما 

أن ينظر الرجل إىل بيجوز ألن هذا نظر حمرم ال . الشرع ما قال هذا ، هذا تنطع وتشدد يف الدين ومثله متاما 

وجه املرأة وإىل كفيها نظرة بريئة عادية طبيعية فعدم فهم هذه املسألة جيدا أوال وعدم فهم املصاحل املرسلة جيدا 

هو الذي أودى بكثري من القائمني على بناء املساجد أو اإلشراف عليها لوضع ستار من جدار يفصل النساء 

وهذا قد يوقع مفسدة يف بعض األحيان يف صالة النساء إذا ما أخطأ  عن أن يرين الرجال أو اإلمام وهو يصلي

اإلمام ، إذا أخطأ اإلمام وهن ال يرون اإلمام ماذا فعل ما يسمعون إال سبحان اهللا من أبو جنب مثل ما يقال يف 

وقع منها وشبيهها بعض البالد فيحتاروا يا ترى اإلمام قام إىل الركعة الثالثة أم تشهد , فيضطربن يف الصالة فهذه 

وقع معي يف قصة فيها عربة وفيها أيضا علم وفيها أيضا فكاهة كنت مرة وأنا يف دمشق ذهبت أصيف يف قرية 

امسها مضايا جبل نشيط جدا ، فنزلت إىل صالة الفجر إىل املسجد واتفق أن اإلمام مل حيضر وقدموين إماما  وأنا 

أتقن قراءة سورة السجدة بطوهلا وسورة الدهر بتمامها فافتتحت سورة  يومئذ ال أتقن ، وكان صباح يوم اجلمعة ال 

كهيعص سورة مرمي فدهشت حينما ركعت وإذا الناس من خلفي يهوون ساجدين املقصود أنا ركعت بعد ما 

شو السبب يوم مجعة صباح مجعة اللي معتادين أنه  ...قرأت صفحتني من سورة مرمي وإذا الناس كلهم بيسجدوا 

شو بيقرأ سورة السجدة فقبل ما يركع بيسجد وأنا بقرأ  كهيعص ما أنا هناك فأنا ركعت وهم هووا  اإلمام

ساجدين املسجد على صغره مع ذلك املنرب يقطع الصف األول على األقل ألين بعيد العهد اآلن ، اّلذين من 

وراء املنرب متوا ما شاء اهللا ساجدين خلفي انتبهوا خلطئهم فتداركوا خطأهم وشاركوين يف الركوع أما اجلماعة هناك 

إال ملا مسعوين أنا بقول مسع اهللا ملن محده ، قام الشغلة شوشرة هناك وكالم ما أدري يعين خصام ميكن سبوين 

شتموين جاهل أمحق اهللا أعلم شو قالوا املهم أنا أمتمت الصالة وبعدين عملتهم موعظة لسنا اآلن يف صددها 

قصيت هذه املنرب وهذا احلاجز اّلذي كّنا نتكّلم عنه آنفا كالمها شّر ألنّه يف بعض األحيان  الشاهد احلاجز اللي يف

يبطل صالة من وراء احلاجز وهذا بلغين أنّه وقع يف بعض املساجد قريبا ولذلك أن اقرتحت على األستاذ أبو 

من العيون حّىت يشوفوا اإلمام خطأه مالك أن يزيل هذا اجلدار اّلذي وإن كان له عيون ولكن هذه العيون ما تنفذ 



وسهوه ألنه حقيقة اإلمام أحيانا بدل ما يتشهد يقوم للركعة الثالثة بيقولوا الناس سبحان اهللا فتارة قد يرى شرعا 

أن يعود وتارة ال يرى أن يعود فهؤالء وراء احلاجز شو بيعرفوا ما يعرفوا أي شيء فيصري بلبلة وقلقلة لذلك ال جيوز 

  يف املصلى فاصل . أن يكون

  ال جيوز ! السائل :

  ال جيوز أي نعم . الشيخ :


